
Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Uh. Hradišti 

    P o z v á n k a       

  

na  podzimní část hry Plamen  
  

hry  PLAMEN    2015 / 2016 
 

   který se uskuteční v sobotu dne 
  

  10. října 2015  ve Véskách, sraz na asfaltovém hřišti (místo konání soutěží) 
  

       Soutěž - ZPV bude probíhat dle směrnic hry Plamen (včetně platných dodatků) a 

to ve dvou kategoriích :  mladší + starší žáci. U starších žáků i disciplína požární útok 

CTIF. 
   

    OORM a rozhodčí                       7.30 

 PROGRAM :          1, Příjezd kolektivů           do        8.30   hod 

       2, Porada rozhodčích           v          8.30 

       3, Nástup, porada vedoucích         8.35  

       4, Zahájení - start               9.00 

       5, Oběd                                    11.30 - 12.30 

       6,    Požární útok CTIF         12.30 

       7, Závěr,vyhlášení výsledků (dle počasí)        do       17.00 
  

Stravování :     oběd bude zajištěn na místě (každý účastník si vezme hrnek na čaj). 

Ustrojení :    družstvo MH bude ustrojeno ve stejnokrojích nebo ve sportovním oděvu  

a obuvi.(vezměte s sebou pláštěnky, náhradní oblečení a obutí).   Vedoucí MH ve stejnokrojích pracovních. 

Hodnocení disciplín: Dle Směrnic hry Plamen (včetně platných dodatků).  Výjimka stanovená OORM - družstva, která 

neabsolvují disciplínu budou v celkových výsledcích  na jaře hodnocena až za posledním družstvem, které absolvuje všechny 

disciplíny hry Plamen. 

Materiál na CTIF :   bude možné zapůjčit od OSH, proběhne jen jeden pokus 

POZOR na nové  členění do kategorií dle ročníků !!! 

            

Plamen   2015/2016 Roky narození 
Kategorie mladší 2005,2006,2007,2008,2009... 

Kategorie starší 2001,2002,2003,2004,2005... 

     V případě nejasností se informujte na OSH UH.   

 

Startovní čísla se budou losovat při prezenci a budou platná i pro jarní kolo hry Plamen! Jako 

první nastoupí na své pokusy v disciplíně ZPV starší žáci a následně mladší žáci. 

 

Za bezpečnost a chování družstva odpovídá po celou dobu vedoucí kolektivu, který odevzdá při 

prezenci vyplněnou přihlášku družstva a průkazky. 
 

    Vedoucí jsou povinni   n a h l á s i t     do    5.  října 2015  počet družstev a počet  

soutěžících na     tel.:  572 55 24 34,  (733 544 683),  jinak nebudou mít zajištěnu stravu! 

 

Prosíme rovněž o nahlášení vedoucích a instruktorů na posty pomocných rozhodčích 

na stanovištích.  Chcete-li uspíšit závody vezměte s sebou rozhodčí !!! 

               Dodržte termín nahlášení účastníků vzhledem k zajištění stravy!!! 
 

          Ing. Bc. Lukáš Snopek,v.r.                     Václav Holásek,v.r. 
  

              vedoucí  OORM                         starosta  OSH 


